X SEMANA DE PSICOLOGIA DA UNP
“50 ANOS DE PROFISSÃO: INTEGRANDO SABERES E PRÁTICAS”
PROGRAMAÇÃO DE MINICURSO E OFICINAS – 14 de maio (Segunda-feira)
Horário

Minicurso

8h-12h

As estruturas
clínicas e o
diagnóstico na
clínica psicanalítica

8h-12h

Atuação do
psicólogo no âmbito
do SUAS

A confirmar

Profª. Martha
Figueiró

Trabalho como
operador de Saúde

Objetivo: Discutir as estratégias de como o trabalho ser um operador de
saúde na perspectiva de empoderamento do sujeito-trabalhador.
Discutir o trabalho com uma atividade central que potencializa o
funcionamento das demais esferas vida, o considerando como fusível de
todos os outros sistemas de atividades. Contextualizar o cenário
contemporâneo do mundo do trabalho e a formas de adoecimento pelo e
no trabalho. Compreender caminhos teórico-metodológicos de analisar as

Profª Alda Lima

8h-12h

Descrição
O presente minicurso tem o objetivo de apresentar os princípios
psicanalíticos sobre as estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão;
discutindo sua definição e seu uso no campo da clínica psicanalítica.
Oferece, nesse sentido, uma breve problematização teórica acerca do
processo de constituição do sujeito, como aspecto base para o
reconhecimento das estruturas.

Proponentes

Profª Karina Veras e
ProfªAna Isaura

8h-12h

8h-12h

14h-18h

14h-18h

14h-18h
14h-18h
18h-22h

relações homem-trabalho, saúde e subjetividade. Elegem-se as Clínicas do
Trabalho, notadamente a Clínica da Atividade, como uma vertente que
busca ampliar o raio de ação dos trabalhadores, para que possam atentarse criativamente a seu meio profissional, não apenas sujeitando-se as
regras, não sendo apenas um executor de tarefas, mas também um criador
de prescrições, expressando-se através de suas atividades, de modo a
preservar sua expressão de saúde pelo e no Trabalho.
A presente oficina tem por objetivo proporcionar aos participantes
um maior contato prático com os testes psicológicos mais utilizados no
mercado brasileiro. O manuseio de testes psicológicos viabilizará uma
Manuseio de Testes
maior compreensão sobre qual o melhor instrumento a ser utilizado nos
Psicológicos
processos de avaliação psicológica e orientação vocacional/profissional.
Serão apresentados testes de personalidade, atenção, inteligência e os
voltados para orientação vocacional.
Habilidades
técnicas do
Em breve
Psicólogo Hospitalar
Realizar um processo de integração da saúde mental com a atenção
primária com o fim de estruturar um tipo de cuidado colaborativo e
Matriciamento em
transformador da lógica tradicional dos sistemas de saúde.
Saúde Mental
CONTEÚDO: Matriciamento: Integrando saúde mental e atenção primária;
Instrumentos do Processo de matriciamento; Elaboração do Projeto
terapêutico singular, Interconsulta, Visita Domiciliar.
Psicologia e
Discutir questões relacionadas à história e a prática da consultoria
consultoria
organizacional, articulando conceitos e analisando os principais desafios da
organizacional:
ação do psicólogo nesse campo. Serão contemplados os tipos de serviços
implicações e
que podem ser ofertados pelo profissional da psicologia, bem como a
desafios da atuação
relevância do seu papel para a melhoria dos processos organizacionais.
Conduta anti-social
A confirmar
e delitiva em jovens
Entrevista
Em breve
psicológica
Contos de
Apresentar a história, modalidades e as potencialidades terapêuticas dos
Literatura Infantil e contos de Literatura Infantil para crianças inseridas em diferentes contextos

Ana Pryscilla Souza
de Melo Cunha
CRP-17/2068

Profª Cida França e
Profª Antonimária
Freitas

Profª Liège

Susana Sarmento
Silveira
Tarcila Nunes Maciel
Silva
Profª Ionara e Nilton
Profª Ana Augusta e
Profª Valéria Freire
Ariane Cristiny da
Silva Fernandes

suas Propriedades
Psicoterapêuticas

18h-22h

Políticas de
Recursos humanos

18h – 22h

Métodos de
pesquisa em
psicologia

18h – 22h
18h – 22h

Introdução à
Avaliação
Neuropsicológica
Elaboração de laudo

(escola, hospital, clínica, instituições de acolhimento). CONTEÚDO: Os
contos literários e suas raízes históricas; Tipologia literária e os contos de
Literatura Infantil; O uso dos contos de Literatura Infantil como
instrumental psicoterapêutico.
As políticas de RH são a base para o desenvolvimento das atividades do
setor, junto com a estratégia empresarial, elas definirão o caminho de
atuação do RH. Contudo, muitas vezes essas políticas ficam na esfera das
ideias, permeiam a cultura organizacional, mas não se tornam claras nem
institucionalizadas para os colaboradores e, muito menos para os próprios
profissionais da área. Nesse sentido, queremos discutir esse conceito e
sugerir algumas ferramentas que nos possibilitem a sua instrumentalização
e direcionamento para a prática diária.
Este minicurso tem como objetivo discutir planejamento e métodos de
pesquisa em psicologia. Serão abordados aspectos e conceitos básicos
relativos ao delineamento de propostas de investigação assim como as
abordagens quantitativa e qualitativa de coleta e análise de dados. Tem como
público alvo estudantes de psicologia das diferentes séries que tenham
interesse na temática.

Isabelle Silva

Profª Tatiana
Michoni e Profª
Raquel Diniz

Em breve

Samantha Maranhão
e Rodolpho Cortez

Em breve

Profª Valéria Freire

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O participante só deverá se inscrever em minicursos/oficinas se estiver inscrito no evento da X Semana de Psicologia da UnP.
Os minicursos só deverão ocorrer caso sejam preenchidas 15 vagas. Caso contrário, a comissão organizadora entrará em contato com os inscritos para
direcionar algumas sugestões.

